ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
U.A.T. COMUNA GHEORGHE LAZAR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Gheorghe Lazar, județul Ialomița, începând cu data de 01.01.2022
Consiliul local al comunei Gheorghe Lazăr, întrunit în ședință extraordinară in data de
28.12.2021, examinând:
referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, al primarului Comunei Gheorghe Lazar , nr.
5454/23.12.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specilitate al primarului comunei Gheorghe Lazăr ,
nr. 5455/23.12.2021;
-Fișa de fundamentare contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a
deseurilor municipale - tarif colectare deseuri municipale fractia umeda pentru agenti economici si
institutii;
-Fișa de fundamentare contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de olectare si transport a
deseurilor municipale - tarif colectare deseuri municipale fractia umeda pentru utilizatori casnici
mediul rural;
- avizul comisiei de buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, dezvoltare locală, amenajarea
teritoriului şi urbanism, agricultură nr. 84/23.12.2021;
- avizul comisiei invatamant , cultura , culte , sanatate , familie , protectie sociala , protectie copii,
protectia mediului , turism si sport nr.45/23.12.2021;
- avizul comisiei de administratie publica, juridica si de disciplina nr.70/10.12.2021;
-adresa nr.86/15.12.2021 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOO 2009 SRL
- Hotărârea nr. 462/14.12.2021 a S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. privind aprobarea tarifelor de colectare
deseuri al SC ADI ECOO 2009 SRL incepând cu data de 01.01.2022;
Având în vedere :
- prevederile art.8 alin (3),lit.c),d), f) si k) art.10 alin.(12)-(13) art.43 , alin (2)-(5) din Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
- prevederile art.6 alin.(1), lit.k, art.9 , alin (2), art.20 ,alin (2) , lit.a), art.25 lit a), art.26 alin (1)
lit.b) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art.30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și
completările ulterioare,
- prevederile art.484 alin (1)-(3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și
completările ulterioare,
- contractul de delegare a serviciului de salubrizare nr. 553/29.08.2011 încheiat de ADI ECOO
2009 cu SC ADI ECOO 2009 SRL;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și art. 139 alin. (1) și (3) lit. d) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.129 alin.(1) , alin (2), lit d), alin. (7) lit.n) art. 139 alin.(1) art. 196 , alin.(1), lit
a),art.197 alin (1) si (2) si art.200 , din OUG.57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Începând cu data de 01.01.2022 taxa specială de salubrizare pentru populație percepută
pentru serviciile prestate de SC ADI ECOO 2009 SRL în raza UAT Comuna Gheorghe Lazăr, este de 8
lei/persoană/lună inclusiv T.V.A.
(2) Taxa specială de salubrizare încasată potrivit prezentei hotărâri reprezintă venit al bugetului
local al Comunei Gheorghe Lazar şi se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor de salubrizare a
localității conform contractului de delegare a gestiunii, cu anexele aferente încheiat cu SC ADI ECOO
2009 SRL.
(3) Începând cu data de 01.01.2022 tariful de colectare perceput pentru agenți economici și
instituții pentru serviciile prestate de SC ADI ECOO 2009 SRL în raza UAT Comuna Gheorghe Lazăr
este de 528 lei/tonă inclusiv T.V.A.
Art. 2. - Taxa specială se datorează de către locuitorii care au domiciliul pe raza comunei
Gheorghe Lazar, în funcție de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor
existenți la adresa respectivă.
Art. 3 - Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale de salubrizare se stabilesc, se ajustează
sau se modifică prin hotărâre a Consiliul Local Gheorghe Lazar.
Art. 4. (1) - Taxa specială de salubrizare se datorează lunar, cu termen de plată până la sfârșitul
fiecărei luni.
(2) Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de
întârziere precum și aplicarea masurilor de urmărire și executare silita prevăzute de Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere locală
contrară își încetează aplicabilitatea.
Art. 6 - Prezenta hotărâre la fi adusă la cunoștință cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei
Gheorghe Lazăr și orice orice alte metode de transparentizare.
Art.7.-Primarul Comunei Gheorghe Lazar va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
iar prin grija secretarului general al UAT Comuna Gheorghe Lazar, prezenta hotărâre va fi comunicată
membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, SC ADI ECOO 2009 SRL și
Instituției Prefectului Ialomița.
PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ,
L.S
NR.90
ADOPTATĂ ASTĂZI 28.12.2021
LA GHEORGHE LAZĂR

Contrasemnează pentru legalitate ,
Secretar general comuna Gheorghe Lazăr,

